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Op de jongste wintervergadering van 13 Januari 1884 (zie

verslag blz. xci) heb ik er op gewezen , dat de zoo beruchte Tsetse-

vlieg zoowel in onze publieke als in particuliere insecten-verzame-

lingen eene zeldzaamheid is, niettegenstaande zij in sommige

streken van Afrika in verbazend aantal schijnt voor te komen.

Beide exemplaren, die ik toen liet zien {Glossina morsitansWesivf.

uit het Brusselsche- en Gl. longipalpïs Wied. uit het Leidsche

museum), waren unica. Later vond ik onder de ongedetermineerde

Diptera te Leiden een tweede exemplaar, afkomstig van de Goud-

kust
, dat echter veel slechter bewaard is gebleven en waarschijnlijk

als Gl. morsitans Westw, moet worden gedetermineerd. Zooveel ik

kan nagaan, zijn dit de eenige exemplaren in ons land; in het

museum althans van Natura Artis Magistra is , volgens mededeeling

van den heer Swierstra, het geslacht Glossina niet aanwezig.

Dat deze dieren weinig in de collectien voorkomen, blijkt ook

uit een schrijven van den heer V. von Roder, waarin hij mij

meldt, dat het hem, niettegenstaande zijne vele relatien, in de

20 jaren tijds, die hij reeds aan de studie der exotische Diptera

besteed heeft, slechts eenmaal gelukt is een enkel exemplaar

machtig te worden. De heer Bigot, wiens uitgebreide verzameling

van Diptera eene meer dan Europeesche vermaardheid heeft , bezit

enkelen dezer vliegen. Ook in de collectie van wijlen Professor

Low (thans het eigendom van het Berlijnsche nmseum) moeten

er zijn.

Het eerst is dit insect in 1830 door Wiedemann {Ausereur»
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Zweißiiffler II p. 254 pi. IX f. 10) beschreven en afgebeeld onder

den naam van Glossina longipalpìs , naar een voorwerp , dat reeds

lang te voren door Afzelius ^
) van Sierra Leone was medegebracht.

Wiedemann plaatste dit nieuwe genus terecht in de onmiddellijke

nabijheid van het geslacht Stomoxys ^ ofschoon hij in dit laatste,

op het voetspoor van Meigen
, vele soorten had opgenomen , die er

niet in thuis hoorden.

Ongeveer tegelijk met Wiedemann , beschreef Robineau Desvoidy

{Essai sur les Myodaires p. 390) dezelfde soort onder den naam

van Nem^orhina palpalis.

Macquart vermeldde in 1835 Glossina longipal/pis Wied. in de

Suites a Bîiffon, Diptères Vol. II. p. 245, pi. 16/8, en wel

naar exemplaren van Senegal en de Congo-rivier ; en in 1843

nogmaals in zijne Diptères exotiques vol. II, 3^ partie, p. 113,

pi. 14, f 1. Beide schrijvers (Robineau Desvoidy en Macquart)

rangschikken mede het geslacht in dezelfde groep met Stomoxys.

Het geslacht Glossina behoort tot de groote familie der Muscidae

en wel tot de groep der eigenlijke vliegen (Muscinae)
,

gekenmerkt

door de aanwezigheid der spitsdwarsader , door den meestal ge-

vederden sprietborstel , het eironde achterlijf, dat wel kort behaard
,

maar niet
, zooals bij de Tachinen , Dexinen en Sarcophaginen

,

met krachtige borstels (macrocheten) bezet is. Werkelijk is het

verwant met het geslacht Stomoxys, waarmede het o. a. in den

langen, recht vooruitstekenden zuigsnuit en den alleen van boven

gevederden sprietborstel overeenkomt. Het is echter daarvan on-

derscheiden door de lange , dunne
,

plat tegen den snuit aanliggende

palpen en door een eigenaardig aderbeloop der vleugels • de discoidaal-

ader is namelijk vóór hare verbinding met de middeldwarsader sterk

ingebogen, waardoor de wortelhelft der schijfcel veel nauwer is

dan de eindhelft; voorts is de schijfd warsader aan de discoidaal-

ader gehecht juist in het punt waar deze zich naar boven ombuigt

1) Adam Afzelius was eeii Zweedsch natuuroaderzoeker , die zich in 1792

naar de Engelsche kolonie Sierra Leone in Afrika begaf en twee jaren later

van daar terugkeerde , nadat hij bij de plundering der kolonie door de Fran-

schen,' nagenoeg alles wat hij verzamelde
, had verloren.
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om de spitsdwarsader te vormen. Deze beide bijzonderheden geven

aan den vleugel van Glossina zulk een eigendommelijk karakter,

dat men, zonder het dier te zien, reeds uit den vleugel alleen

met volle zekerheid het genus zou kunnen bepalen.

Ofschoon dus de Tsetse-vlieg reeds geruimen tijd bij de ento-

mologen bekend en wetenschappelijk beschreven was , scheen

niemand hunner iets te weten van hare kwaadaardige en doodelijke

eigenschappen. Macquart gaat in zijn laatst aangehaalde werk

{Dipt. exot.) zelfs zoo ver , van te veronderstellen , dat zij geen

bloed zou zuigen als Btomoxys , maar alleen van plantensappen

zou leven. Hij grondt deze zijne meening op den fijneren bouw

der monddeelen , die , volgens hem , niet zou toelaten de huid te

doorboren. Deze veronderstelling, en vooral de grond waarop zij

rust, wekt te meer bevreemding, omdat, bij vergelijking, de zuig-

snuit van Glossina volstrekt niet zwakker blijkt te zijn dan die

van Stomoxys of andere bloedzuigende insecten.

Intusschen zouden, naar beweerd wordt, reeds in 1837 door

Harris op eene kaart van Afrika de woorden zijn geschreven:

«Land met vele voor het vee verderfelijke vliegen». Meer bepaal-

delijk is voor het eerst in 1850 melding gemaakt van de doodende

eigenschappen dezer insecten in het werk van Gordon Gumming:

Five years of a Imntefs life iìi South Africa II p. 220-227; hij

verhaalt daar namelijk , dat toen hij verder naar de Limpopo wilde

doordringen, de inlanders hem van zijn voornemen poogden af te

houden, omdat hij anders zijne paarden door de «Tsetse» zou

verliezen. Gumming sloeg die waarschuwing in den wind en waagde

het in de aangeduide richting voort te gaan, maar reeds des

anderen daags werd een zijner paarden door de vliegen aangetast,

waarvan het gevolg was, dat de kop van het dier zoo sterk

opzwol dat het niet meer zien kon, en het weldi^a bezweek.

Omstreeks denzelfden tijd (1850) ontving Professor Westwood

van kapitein Frank Vardon een aantal Tsetse-vliegen , die hij

herkende als tot het geslacht Glossina Wied. te behooren. Het

bleek daarbij tevens, dat Gl. longipalpis niet de eenige soort van

het genus was , want in de toegezonden voorwerpen kon Westwood

10
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nog wel drie andere soorten onderscheiden, die hij in de Procee-

dings of the Zool. Soc. vol. XVIII beschreef en afbeeldde onder

de namen GL morsitans , tacJiinoicïes en tabaniformis.

Vardon, die ongeveer te gelijk met Gumming in Afrika reisde,

berichtte aan Westwood, dat de Tsetse-vlieg alleen in bergachtige

streken en niet ten zuiden van den kreeftskeerkring voorkwam
;

ook hij verloor een paard, dat naar zijne meening slechts door een

12-tal vliegen gestoken was en na een lijden van 20 dagen aan

de gevolgen omkwam.

Later vermeldde Oswell , een ander reiziger in Afrika , dat het

voorkomen der vlieg aan zeer bepaalde plekken gebonden was
,

alsmede dat zij alleen bij dag en bij groote hitte steekt, zoodat

de inboorlingen met volle gerustheid des nachts hun vee door het

vliegenland drijven. Hij rekende 3 of 4 vliegen voldoende om een'

os te dooden, en beweert verder dat het steken der vlieg voor

menschen
,

geiten , zuigende kalveren , zoo ook voor alle wilde

dieren, zonder eenig gevaar zou zijn.

Livingstone gewaagt in zijne Missionary TravelVs herhaaldelijk

van de vlieg. Volgens hem zou haar steken ook voor den ezel

Onschadelijk zijn, maar zouden daarentegen honden, die van de

melk eener gestokene koe drinken, dit met den dood bekoopen.

Livingstone verloor eens niet minder dan 13 ossen door de Tsetse

en meent, dat slechts een 20-tal vliegen deze schromelijke uit-

werking hadden.

Bij gelegenheid der Zambesi-expeditie werd de Tsetse door Kirk

op verschillende plaatsen in ontzettende menigte aangetroffen.

Volgens hem zou zij zich het meest in boschrijke oorden ophouden
,

en daarentegen in de grasvlakten ontbreken. Vooral bij regen-

achtig en zoel weder komt zij in grooten getale te voorschijn;

des morgens als de dauw nog aan de grashalmen hangt, is zij

traag en gemakkelijk te vangen, maar bij toenemende hitte wordt

zij , ook voor den mensch , uiterst lastig , daar zij zich telkens op

het gezicht of de handen van den reiziger nederzet en eiken slag

om haar te verwijderen behendig weet te ontwijken, om op de

meest brutale wijze weder de plaats in te nemen van waar zij is
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verjaagd. Als men haar Iaat begaan, zuigt zij in korten tijd zooveel

bloed op , dat zij slechts met moeite weder kan opvliegen. Volgens

Kirk heeft het steken der Tsetse bij den mensch ongeveer dezelfde

uitwerking als dat van de Guliciden.

In één punt komen de boven aangehaalde reizigers allen overeen
,

dat namelijk de Tsetse-vlieg voor het vee hoogst verderfelijk is,

zoodanig zelfs dat de streken, waar zij in groeten getale voorkomt,

door hare aanwezigheid onbewoonbaar worden.

Onder de Tweevleugelige insecten zijn er niet weinigen, die

bloed zuigen. Men denke slechts aan de Tabaniden, de Guliciden

en de kleine kriebelmugjes (Simulia) , ook aan onze Stomoxynen,

waarvan de meest bekende soort, Stomoxys calcitrans, ons op

onweersdagen zoo vaak in de beenen steekt. Al deze dieren kun-

nen inderdaad ons zelven en ons vee niet weinig last veroorzaken;

ik zelf heb het wel eens ondervonden, dat ik bij eene entomo-

logische wandeling genoodzaakt was een overigens zeer vruchtbaar

jachtterrein te verlaten, alleen wegens de tallooze menigte van

een onzer kleinere Tabaniden {Haematopota pluvialis L.). Al de

genoemde insecten storten, als zij bloed zuigen, tevens eenig ver-

gif uit; maar dit vergif is niet zeer gevaarlijk en heeft ge-

woonlijk slechts eene plaatselijke opzwelling en geringe ont-

steking ten gevolge, welke in de meeste gevallen spoedig weder

verdwijnen.

Onwillekeurig rijst hieruit de vraag, of er ook in de verhalen

der reizigers in Afrika eenige overdrijving zou kunnen heerschen.

Als men evenwel in aanmerking neemt, dat het hier niet enkel

de gegevens zijn, van inboorlingen verkregen, maar dat zij, die

ons met de zaak in kennis stellen, meest allen feiten opnoemen,

die zij zelven ondervonden hebben , dan moet wel alle twijfel

wegvallen. Het is dus aan te nemen, dat het vergif der Afri-

kaansche Tsetse veel meer intensiteit bezit en daardoor krachtiger

werkt dan dat van onze Europeesche bloedzuigende Diptera. Het

blijft echter nog altijd moeielijk te verklaren, waarom de uit-

werking van het steken der Tsetse op sommige groote dieren
,

als paarden en runderen , zoo hevig en doodelijk is
,

terwijl de
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gevolgen bij anderen en met name bij den mensch niet veel meer

zijn dan die eener gewone muggebeet.

Eene andere vraag is, of alleen de wijfjes der Tsetse-vlieg

bloeddorstig en gevaarlijk zijn. Bij de Guliciden, Tabaniden en

Stomoxys toch zijn alleen de wijfjes als zoodanig te vreezen , en

het gevolg daarvan is, dat in den regel veel meer wijfjes dan

mannetjes worden gevangen, omdat de eersten ons en onze

huisdieren opzoeken. In de beschrijvingen der tot dusver bekende

Glossina-?,oç>xi&^ vind ik nergens eene aanduiding van sexueele

verschillen noch opgave van de sexe der beschreven voorwerpen.

Waarschijnlijk zijn het allen wijfjes geweest, die de schrijvers

voor zich hadden; althans de weinige exemplaren, die ik gezien

heb, zijn allen wijfjes. Het laat zich hieruit wel vermpeden, dat

ook bij de Tsetse-vlieg de kwaadaardige eigenschappen alleen tot

de vrouwelijke sexe beperkt zijn.

Dat van de eerste toestanden der Tsetse nog niets bekend is

geworden , valt , na het voorafgaande
,

gemakkelijk te begrijpen.

Onze kennis ten opzichte van dit zoo beruchte vliegengeslacht

is derhalve nog altijd zeer onvolledig. Aan hen , die ontdekkings-

tochten in de binnenlanden van Afrika mochten ondernemen, zij

daarom aanbevolen , hunne aandacht op dit insect te vestigen.

Tot nog zeer kort geleden werd het geslacht Glossina geacht

als uitsluitend tot de fauna van centraal Afrika te behooren. Eerst

sinds de laatste twee jaren is men tot de ontdekking gekomen,

dat het ook in Australie vertegenwoordigd is.

Hieronder volgt eene opsomming van hetgeen , behalve de hier-

voren reeds aangehaalde werken van Wiedemann, Robineau

Desvoidy en Macquart, op entomologisch gebied over de Tsetse-

Vlieg geschreven is.

J. O. Westwood, Observations of the destructive species of dipte-

rous insects , known in Africa under the names of Tsetse

,

Zimb and Tsatsalya {Proceedings of the Zool. Society of

London, XVHI 1850 p. 261).

Dezelfde, Memoir on the Tsetse and other destructive species of
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Flics found in tropical Africa {Annals and Mafjas. of nalnr.

historif, 1^ series X. 1850).

A. Roquette, Sur une mouche venimeuse de l'Afrique méridionale

{Glossina tnorsitans). {V Institut XX, 1852).

Transactions of the FMtomological Society of London^ new ser. Il

(1853) Proceedings p. 96. Bevat eene rnededeeling van den

heer Spence, namens William Oswell, over Glossina mor-

sitans Westw.

Schaum , Berichte vber die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete

der Entomologie, 1851 S. 132 en 1852 S. 128.

L. de Castelneau, Sur la Tsetse {Glossina morsitans) de l'Afrique

australe {Comiìtes rendus XLVI n°. 21 , 1858).

J. 0. Westwood, Upon the distinction of the Tsetse from Oestrus

{Transact, of the Entom. soc. of Londott, new series, IV.

1858 p. 89).

Goquerel, in de Annales de la soc. Entom. de France, 1858,

Bulletin p. ccxxvi).

F. Walker, List of the dipterous insects of the British museum,

part III. p, 682, alwaar onder den naam y^jv Stomoxys fuscus

eene nieuwe soort van Ghsslna, zonder opgave van vader-

land, wordt beschreven.

F. Jaennicke, een artikel in de Erg cinz ungshla tier zur Keuiitniss

der Gegenwart, Band III, 1868, S. 680.

J, R. Schiner, Diptera der Novara-lieise
, p. 311, waar van een

exemplaar van Glossina longipalpis wordt melding gemaakt.

John Kirk, On the «Tsetse» Fly of tropical Mv\c?i {Glossiua mor-

tisans Westw.), in Proceedings of the Linnean Society of

London, vol. VIII, p. 149.

J. 0. VVestwood, Matahele Land and the Victoria Falls from the

letters and journals of the late Frank Gates. Appendix IV.

Entomology (1882), waarin iets over de «Tsetse», met af-

beeldingen , voorkomt.

W. MacLeay , Note on a reputed poisonous Fly of New Caledonia

,

in Proceedings of the Linnean society of New South If ales,

vol. VII (1882) p. 202. —Deze vlieg wordt gezegd een
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Stomoxì/s te zijn, in Nieuw Caledonie bekend onder de

namen van «Mouche charbonneuse» en «poisonous or pes-

- tilential Fly». Waarschijnlijk is hier te denken aan eene

Olossina-soort , die evenwel niet nader wordt beschreven.

J. Bigot, Bulletin des séances de la société entomologique de France,

1883, p. 146. Bevat de aankondiging van eene nader te

publiceeren «Mémoire» van den heer Bigot, waarin eene

synopsis van de tot dusver bekende soorten van het geslacht

Glossina wordt gegeven. —De heer Bigot, wien ik over de

Tsetse schreef, was zoo vriendelijk mij een volledig afschrift

van deze «Mémoire» te zenden. Daarin wordt, onder den

naam van Glossina ventricosa, eene nieuwe soort uit Australie

beschreven , die zich door een sterk opgezwollen buik zou

onderscheiden, terwijl voorts alle vroeger beschreven soorten

(vier uit Afrika en een, waarvan het vaderland onbekend

is) elk met hare kenmerken vermeld worden.


